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ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 04 DE MAIO DE 2020

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1082
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARAN A
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2020

OBJETO: Seleção e contratação de empresas, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte locais, e/ou regionais,
Microempreendedor individual, para prestação de serviços laboratoriais, em atendimento ao Setor de Vigilância Sanitária e
Epidemiologia.
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO: 14 de maio de 2020, até as 10:00(dez horas), na Prefeitura Municipal de Ipiranga: Sala do Departamento de
Licitação - Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep 84450-000, Centro – na cidade de Ipiranga, Estado do Paraná.
A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á as 10:00(dez horas) da mesma data, e no endereço retro
mencionados, após credenciamentos de interessadas.
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados no endereço acima e site: www.ipiranga.pr.gov.br.
Informações pelo telefone: (42) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da interessada, com
razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail.
Ipiranga-PR, aos 27 de abril de 2020.
ELIANE GOTTEMS
Pregoeira.

PÁGINA - 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPIRANGA
RESOLUÇÃO CONJUNTA SMEC/CME N.º 02/2020
Súmula: Orienta as Unidades Escolares e Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEI’s) da Rede Municipal de Ensino de
Ipiranga- PR sobre a reorganização do calendário escolar e o
desenvolvimento do Regime Especial de Atividades Escolares
Não Presenciais, excepcionalmente, enquanto durarem as
medidas de enfrentamento ao COVID-19.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Conselho Municipal de Educação de Ipiranga-PR, no uso de suas
atribuições, faz a todos saber que:
Considerando o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, de 1988, indicando que a educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Considerando que o artigo 227 da Constituição Federal reitera ser dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
Considerando os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece o número mínimo de dias letivos a ser cumpridos pelas instituições e redes de ensino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 39/2020

Considerando o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que aos pais incumbe o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e
fazer cumprir as determinações judiciais.

OBJETO: Seleção e contratação de empresas, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte locais, Microempreendedor
individual, para prestação de serviços com instrutores para oficinas de : muay thai, costura, dança, violão e musicalização
para execução dos serviços tipificados na política da Assistência Social.

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal n.º 9.394/1996, determina no
Art. 31, II, da LDB estabelece para a organização da Educação Infantil “carga horária mínima anual de 800
(oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional”.

O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 04/2020, torna público para
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada
no dia 15/05/2020, às 10:00 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de
Licitação Pregão Eletrônico n°. 39/2020.

Considerando o Decreto Nº 4230 DE 16/03/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19, e o Decreto nº 4.258, 17 de
março de 2020, em seu artigo 5º que altera o art. 8º, do Decreto nº 4.230, de 2020 , o qual descreve que as aulas em
escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, e em
universidades públicas ficam suspensas a partir de 20 de março de 2020.

O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados junto ao Departamento de Licitação na
Rua XV de Novembro, 545, no Município de Ipiranga/Pr e no e site: www.ipiranga.pr.gov.br e www.bll.org.br. Informações
pelo Fáx: (042) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da interessada, com razão
social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail.
Ipiranga-PR, aos 30 de abril de 2020.
ELIANE GOTTEMS
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2665 de 30 de abril de 2020
Súmula: Cria vaga para o cargo de Operador de Máquinas, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,
LEI:
Art. 1° - Considerando a necessidade de atender a demanda municipal fica criada mais 01 (uma) vaga para o cargo de Operador de Máquinas,
enquadrado no nível "G-O", da tabela de vencimentos que integram a Lei 1.181/95 e suas alterações, com carga de 40 (quarenta) horas semanais,
integrante do grupo ocupacional operacional;
Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 30 de abril de 2020.
Luiz Carlos Blum
Prefeito Municipal
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Considerando o Decreto Municipal Nº. 18/2020 que dispõem sobre medidas temporárias e emergenciais, no âmbito
da Administração Pública direta e indireta, para prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no seu
artigo 2º ficam suspensos no período compreendido entre 18 de março de 2020 até 1º de abril de 2020, eventos,
reuniões e ou atividades sujeitas à aglomeração de pessoas, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas,
científicas do setor público, sendo as medidas aqui adotadas também recomendadas ao setor privado, somando-se
as atividades comerciais e religiosas. E em seu § 1º- A interrupção das atividades escolares municipais, incluindo o
transporte escolar, obedecerá às suspensões e interrupções determinadas pelo Governo do Estado do Paraná, salvo
disposição em contrário; Artigo 5º- Fica determinado à Secretaria Municipal de Educação que intensifique os
cuidados com a higienização dos alunos, dos profissionais da educação e dos equipamentos escolares, informando
imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde eventuais casos suspeitos da doença.
Considerando Decreto Municipal nº 27/2020 que altera dispositivos do Decreto Municipal nº 21, 23/2020 e 25/2020
que dispõe de medidas para prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). Art. 2º. Para fins do
disposto neste Decreto, e de acordo com a Lei 13.979/2020, considera- se: I – Isolamento: separação de pessoas
doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de
outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e II – Quarentena: restrição de
atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a
evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Art. 5º. - Ficam suspensos, no âmbito do município
de Ipiranga: II - atividades educacionais em todas as unidades da rede de ensino pública, inclusive CMEI; §1º. - A
suspensão a que se refere o inciso II, conforme nota da secretaria de Educação, inicia-se em 20/03/2020 e será
considerada como antecipação do recesso escolar de julho/dezembro de 2020, ficando assegurado o cumprimento
dos dias letivos e das horas previstas no calendário escolar, cabendo a Secretaria Municipal de Educação efetuar as
orientações posteriores, necessárias à adequação do calendário escolar. §2º. Os ajustes necessários para o
cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, após o retorno das
aulas.
Considerando a Lei Federal n.º 13.979, em 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus.
Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e
operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Considerando a Portaria MEC nº 343/2020 dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios
digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.
A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br
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Considerando a Deliberação CEE-PR n.º 02/2018. Art. 29. Compreende-se como efetivo trabalho escolar, conforme
disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no regramento definido pelo Conselho Nacional de Educação –
CNE, as atividades devidamente planejadas e presentes na Proposta Pedagógica Curricular, que contam com a
participação de profissionais do magistério e estudantes. Parágrafo único. Para ser considerado dia letivo de efetivo
trabalho escolar deve haver o controle da frequência do estudante.
Considerando a Deliberação n.º 01/2020 do CEE em seu Art. 4.º As atividades escolares não presenciais são aquelas
utilizadas pelo professor da turma ou do componente curricular para a interação com o estudante por meio de
orientações impressas, estudos dirigidos, quizzes, plataformas virtuais, correio eletrônico, redes sociais, chats, fóruns,
diário eletrônico, videoaulas, audiochamadas, videochamadas e outras assemelhadas.
Considerando a nota de esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de Educação, em 18 de março de 2020, com
orientações aos sistemas e os estabelecimentos de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, que porventura
tenham necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem, em face da suspensão das
atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à propagação do COVID-19.
Considerando a Resolução Seed nº 1.016 Estabelece em regime especial as atividades escolares na forma de aulas
não presenciais, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, em seus artigos 3º,5º, 6º,11º, 12º, 13º,
14º,15º,16º,19º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º e 29º.
Considerando a Proposta de Parecer sobre Reorganização dos Calendários Escolares e realização de atividades
pedagógicas não presenciais durante o período de Pandemia da COVID-19, do MEC e CNE e Orientação Conjunta N.º
002/2020 - DEDUC/DPGE/SEED.

RESOLVE:
Art. 1° A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Conselho Municipal de Educação, para reduzir as eventuais
perdas para as crianças matriculadas na modalidade de Educação Infantil, permitirá a realização de atividades
pedagógicas não presenciais enquanto durar o período de emergência, garantindo, assim, atendimento essencial às
crianças e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais.
Parágrafo único. Em conformidade com o art. 2.º da Deliberação n.º 01/2020 – CEE/PR e a Orientação Conjunta nº
002/2020 – DEDUC/ DPGE/SEED a Educação Infantil não poderá ser ofertada na forma não presencial.
Art. 2° A reposição das aulas, nas Unidades Escolares que oferecem Educação Infantil e CMEI’s, deverá ocorrer
somente de forma presencial para a pré-escola, de modo que cada aluno esteja apto a cumprir a frequência mínima de
60% (sessenta por cento) do total de horas, conforme prevê o Inciso IV do artigo 31 da LDB.
§1º - O calendário escolar deverá ser reorganizado em conformidade com as normas definidas e divulgadas,
posteriormente, por órgãos competentes (CME, SMEC, NRE-PG e SEED).
§2º - A reposição de aulas, exclusivamente de forma presencial, não proíbe a utilização de mecanismos e recursos de
tecnologia digital e assistiva disponíveis para atividades educativas complementares da Educação Infantil (creche e
pré-escola).
§3º - As Unidades Escolares podem utilizar estratégias, mecanismos e recursos disponíveis, de forma complementar,
para a manutenção da rotina de atividades educativas.
Art. 3° O Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais determinado pelo Decreto Estadual Nº 4230 de
16/03/2020, pelo Decreto Estadual nº 4258, de 17 de março de 2020 e pelos Decretos Municipais o nº. 18/2020 de 17
de março de 2020 e nº 27/2020 de 01 de abril de 2020, fica estabelecido a suspensão das aulas a partir de 20 de
março por tempo indeterminado, sendo os primeiros 15 dias considerados Recesso Escolar, podendo ser alterado
conforme as orientações das autoridades nacionais, estaduais, municipais e sanitárias. O Regime Especial de
Atividades Escolares Não Presenciais será estabelecido a partir de 04 de maio de 2020 a todos os alunos da Rede
Pública Municipal da modalidade de Educação Infantil.
Art. 4º Para garantir o direito à educação de qualidade, à proteção, à vida e à saúde dos alunos, professores,
funcionários, comunidade escolar, assegurando o fortalecimento de vínculos afetivos e sociais na relação Família e
Escola, as Unidades Escolares e CMEI’s deverão realizar atividades escolares não presenciais de forma
complementar, dando ênfase à educação e o cuidado das crianças com as famílias e favorecendo o caráter de
ludicidade. Cumprindo-se a função social da educação por intermédio dos professores que são os profissionais
especializados para propor estas ações pedagógicas e compartilhando com os pais.
Art. 5° As atividades escolares não presenciais são aquelas utilizadas pelo professor da turma ou do componente
curricular para a interação com o aluno por meio de orientações impressas, estudos dirigidos, quizzes, plataformas
virtuais, correio eletrônico, redes sociais, chats, fóruns, diário eletrônico, videoaulas, audiochamadas, videochamadas e
outras assemelhadas.
Art. 6° Compreendem Atividades Escolares Não Presenciais:
I – As ofertadas pela instituição de ensino, sob responsabilidade do professor da turma ou do componente curricular,
de maneira remota e sem a presença do professor e do aluno no mesmo espaço físico.
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II – Metodologias desenvolvidas por meio de recursos tecnológicos, adotadas pelo professor ou pela Unidade Escolar e
utilizadas pelos alunos com material ou equipamento particular.
III – As incluídas no planejamento do professor, contempladas na Proposta Pedagógica Curricular da Instituição de
Ensino, aprovadas e no Referencial Curricular do Paraná.
IV – As submetidas ao controle de frequência e participação do aluno.
V – As que integram o processo de avaliação do aluno.
Art. 7º Na Educação Infantil as Atividades Escolares Não Presenciais, deverão promover interações e brincadeiras em
família, para a manutenção e o desenvolvimento integral da criança.
Parágrafo único. As atividades escolares realizadas em Regime Especial domiciliar dirigidas à Educação Infantil
deverão ter como finalidade a manutenção dos vínculos afetivos, sociais e culturais, conforme estabelecem as
Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Infantil e os atos normativos do Conselho Estadual de Educação.
Art. 8° A Educação Infantil tem como eixo principal as interações e brincadeiras, bem como o campo das experiências
como norteador do trabalho pedagógico, e com base no elencado, as atividades não presenciais deverão estimular a
relação entre os pares na família em isolamento social, primando pelo desenvolvimento integral das crianças, bem
como combater a evasão escolar, para que as crianças retornem ao espaço educativo quando for devido.
Parágrafo único. Observar os princípios da Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil, a fim de garantir
a vivência de experimentos pelas crianças, com mediação dos professores, quando do retorno das atividades regulares
presenciais.
Art. 9° Para realização de atividades escolares não presenciais, as instituições de Educação Infantil podem elaborar
orientações/sugestões aos pais ou responsáveis sobre atividades que possam ser realizadas com seus filhos durante o
período de isolamento social, admitindo a possibilidade de tornar o contato com os pais, tutores e responsáveis pelas
atividades, mais efetivo com o uso de internet e celular. A escola, por sua vez, deverá definir a oferta do instrumento de
resposta e feedback.
Art. 10° As Unidades Escolares Municipais e CMEI’s disponibilizarão as atividades escolares não presenciais da
seguinte forma:


Para crianças das creches (0 a 3 anos), as orientações para os pais devem indicar atividades de estímulo
às crianças, leitura de textos pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas de criança.



Para as crianças da pré-escola (4 e 5 anos), as orientações devem indicar, da mesma forma, atividades de
estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, desenho, brincadeiras, jogos, músicas de criança, filmes e
programas infantis pela TV e até algumas atividades em meios digitais quando possível. Para tanto, seria
possível passar o caderno de atividades, desenhos, brincadeiras, entre outras, para os pais desenvolverem
com as crianças.

Art. 11° As Unidades Escolares e CMEI’s da Rede Municipal de Ensino, devem elaborar um Plano de Ação
Pedagógico para a realização de Atividades Não Presenciais de forma complementar, no prazo de 40 (quarenta) dias
após o término da suspensão das aulas presenciais, protocolar requerimento na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, contendo:
I – Ata de reunião do Conselho Escolar, aprovando a proposta.
A Equipe Diretiva deverá verificar se o Conselho Escolar está regularizado e vigente, pois este terá que emitir Ata para
aprovação da Proposta das Atividades Não Presenciais.
II – Descrição das atividades não presenciais abordando os objetivos do plano, técnicas e metodologia
utilizada, com remissão à Proposta Pedagógica presencial autorizada.
III – Demonstração dos recursos tecnológicos utilizados, para o acesso dos estudantes e desenvolvimento das
atividades.
Quais ferramentas usar para organizar os registros? Por meio de relatórios dos recursos utilizados, internet, vídeos,
áudios, fotos, blog, grupos de aplicativos.
IV – Demonstração da participação dos estudantes nas atividades realizadas.
Esse acompanhamento terá que ser realizado individualmente pelo professor com as suas turmas e acompanhado pelo
(a) pedagogo(a) responsável e/ou diretor, por meio de levantamento dos seguintes pontos: data das atividades, prints,
fotos, vídeos e outros recursos tecnológicos.
V – Demonstração da metodologia remota de aproveitamento da oferta por meio das atividades escolares não
presenciais realizadas.
Cabe à Direção, junto com a equipe pedagógica e professores, organizar material pedagógico digital que será
socializado a seus alunos, por suas mídias sociais ou plataformas digitais.
VI – Data de início e término das atividades não presenciais.

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br
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Art. 12°- Para a Educação Infantil, temos a particularidade da faixa etária das crianças e as especificidades da etapa
de ensino. Por isso, a SMEC recomenda que os professores considerem em seus planejamentos a literatura,
materializada nos livros literários, como um elemento norteador desse planejamento. Compreendendo a importância
que a literatura assume não apenas na formação de leitores, mas na própria constituição dos sujeitos, defendendo que
o contato com a literatura pode oferecer às crianças, desde a mais tenra idade, o material simbólico inicial para que
possam ir descobrindo o mundo e a si mesmos, constituindo e sendo constituídos nessa descoberta, por meio das
artes, da cultura e da história, além de promover uma interação criança-família.
Art. 13°- Considerar que as interações e as brincadeiras são eixos importantes no processo de aprendizagem das
crianças menores de 6 anos de idade, por isso, buscar alternativas que, em algum momento resgatem esses aspectos.
Art. 14° São atribuições da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
I - Elaborar documentos normativos referentes à implementação das aulas não presenciais.
II - Publicitar a Resolução e Normativas.
II - Orientar os Diretores Escolares acerca de que forma se dará o Regime Especial de Atividades Escolares Não
Presenciais da rede Pública Municipal de Ensino, a fim de garantir a aprendizagem dos alunos.
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IV - Contribuir com os professores, caso seja necessário, no enriquecimento pedagógico das Atividades Pedagógicas
Não Presenciais.
Parágrafo único. No caso de o pedagogo e/ou coordenador não acompanhar as situações propostas pela
mantenedora das aulas não presenciais, terá suas faltas computadas no Boletim de Frequência e apenas serão
retiradas quando da efetiva reposição, salvo se estiver de atestado ou licença.
Art. 17° São atribuições do professor:
I - Todo planejamento e material didático adotado pelo professor devem estar em conformidade com o Projeto Político
Pedagógico (PPP) das Unidades Escolares e CMEI’s, com a Proposta Municipal Curricular e Referencial Curricular do
Paraná.
II – Produzir materiais orientadores às famílias para a realização de atividades interacionais e lúdicas na perspectiva do
desenvolvimento e fortalecimento das dimensões afetivas e socioemocionais.
III - Providenciar as atividades para as crianças, como suporte aos pais/responsáveis no período de suspensão das
aulas, cumprindo com a função social da Educação Infantil.

Art. 15° São atribuições dos Diretores das Unidades Escolares Públicas Municipais:

IV - Orientar as famílias para realizarem brincadeiras infantis, propor desenhos e pinturas, modelagem, jogos infantis,
músicas/canções e rodas cantadas, sugerir canais/blogs de desenhos, histórias e filmes, emprestar livros infantis e
demais possibilidades de atividades. Essas ações darão suporte aos pais/responsáveis no período de suspensão das
aulas em que as crianças precisam passar o tempo de forma construtiva, bem como desfrutar de lazer e convivência
com os familiares.

I - Garantir o direito a todos os estudantes do cumprimento das horas exigidas pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de
2020, por meio do ensino não presencial.

V - Incluir nos materiais, instruções para as famílias trabalharem as medidas preventivas e higiênicas contra a
disseminação do vírus, com reforço nas medidas de isolamento social durante o período de suspensão das aulas
presencias.

II –Planejar e elaborar o Plano de Ação, com a colaboração do corpo docente, as ações pedagógicas e administrativas
a serem desenvolvidas durante o período em que as aulas presenciais estiverem suspensas, com o objetivo de
viabilizar atividades de fácil acesso, divulgação e compreensão por parte dos alunos e familiares.

VI - Não deverão ser propostos exercícios mecânicos e repetitivos para as crianças.

III - Dar suporte as Unidades Escolares Municipais e CMEI’s na mediação durante o processo das Atividades Escolares
Não Presenciais.

III – Viabilizar, quando necessário, acesso do docente aos recursos tecnológicos para o efetivo cumprimento desta
Resolução, observando as normas técnicas determinadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, referente à
pandemia COVID – 19.
IV – Apresentar materiais específicos, com facilidade de execução e compartilhamento, como: videoaulas, redes
sociais, correio eletrônico e outros meios digitais, que viabilizem a realização das atividades.
V - Dar publicidade ao processo de implementação do Regime Especial de Atividades Não Presenciais à comunidade
escolar.

VII - A avaliação na Educação Infantil não tem o objetivo de promoção e não é pré-requisito para o ingresso no Ensino
Fundamental.
Parágrafo único. No caso de o docente não acompanhar as situações propostas pela Unidade Escolar do Regime
Especial de Atividades Escolares Não Presenciais e não executar a reposição durante o período do calendário escolar
de 2020, este terá suas faltas computadas, as quais apenas serão retiradas quando da efetiva reposição, salvo se o
professor estiver de atestado ou licença.

Art. 18° São atribuições dos pais/responsáveis:

VI - Assegurar a garantia do cumprimento das determinações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

I – Acompanhar seus filhos no desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais.

VII - Garantir o cumprimento do art. 11º e seus incisos desta Resolução.

II – Ler atentamente todas as comunicações enviadas pela Escola.

VIII - Incentivar às famílias para, na medida do possível, desenvolverem vivências e experiências que garantam
aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

Art. 19° Todos os atos decorrentes da aplicação desta Resolução deverão ser devidamente registrados pelas
Unidades Escolares e CMEI’s da Rede Pública Municipal de Ensino, bem como ficar à disposição dos órgãos
responsáveis para supervisão (Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Núcleo Regional de Educação).

IX - Criar mecanismos para os registros detalhados das atividades realizadas fora do contexto escolar, para
comprovações posteriores à realização das atividades, mantendo-as arquivadas.
X - Acompanhar a efetiva participação da equipe pedagógica e professores, registrando as ocorrências no Boletim de
Frequência, garantindo a presença para o professor que participou do Regime Especial de Atividades Não Presenciais.
As faltas injustificadas só poderão ser excluídas mediante a comprovação de reposição (carga horária e conteúdo).
XII - Contribuir com os professores, caso seja necessário, no enriquecimento pedagógico das Atividades Não
Presenciais.

Art. 20° Esta Resolução, mediante orientações e determinações oriundas do chefe do Poder Executivo, sobre atuais
condições gerais da situação do Coronavírus (Covid -19), entre outras, bem como de normativas explícitas neste
documento, poderá sofrer alterações, com a revogação de dispositivos, se necessário for, para atender a demanda do
momento.
Art. 21° Os casos omissos referentes a esta Resolução serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
Art. 22° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Art. 16° São atribuições da Equipe Pedagógica:
I – Acompanhar e assessorar o professor no que diz respeito ao planejamento, à execução das atividades
pedagógicas, cumprindo o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Instituição, o Currículo da Educação Básica da Rede
Pública Municipal de Ensino de Ipiranga-PR e o Referencial Curricular do Paraná.
II - Encaminhar um manual de orientações aos pais contendo sugestão de rotina diária, incluindo cuidados com a
higiene, alimentação, repouso, sono, lazer, brincadeiras, uso de TV, atividades escolares e de estímulo às crianças.
III - Incluir, nos materiais instruções para que os alunos e as famílias trabalhem as medidas preventivas e higiênicas
contra a disseminação do vírus, com reforço nas medidas de isolamento social durante o período de suspensão das
aulas presencias.
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___________________________________
Michele Cristina Safraider Ferreira Correia
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria nº 433/2018 de 12/11/2018
__________________________________
Sione Aparecida Monfron Cutes
Presidente do Conselho Municipal de Educação
A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 58/2020
PROCESSO Nº 107
OBJETO: Plotagem para os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais).
FORNECEDOR: GRÁFICA E METALÚRGICA 3D LTDA ME
ENDEREÇO: Avenida 7 de Setembro, n.º 771, Bairro: Centro, CEP: 84.430-000, Imbituva/PR.
CNPJ/ME Nº.: 09.402.065/0001-38
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
MANUTENÇÃO DO FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES
09.001.08.243.0017.5050-435-3.3.90.30.00.00.3903
3.3.90.30.44.00 – MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8666/93, Artigo 24, Inciso II.
RATIFICAÇÃO: 30 de abril de 2020.
Ipiranga, 30 de abril de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
TERMO DE RESCISÃO CONTRATO Nº. 80/2019
Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Rua XV Novembro, nº. 545, centro, na cidade de Ipiranga, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº. 76.175.934/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor LUIZ CARLOS BLUM,
brasileiro, casado, portador do RG nº. 4.934.083-4 SSPPR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 078.681.549-34, residente
e domiciliado na cidade de Ipiranga, no Estado do Paraná , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,
resolve RESCINDIR UNILATERALMENTE o contrato firmado com a empresa AZEVEDO DELGADO & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.155.854/0001-63, com endereço na Chácara Planalto, s/n, Alto do Carambeí
Cep: 84145000, na cidade de Carambeí/PR, celebrar o presente Termo, mediante as seguintes cláusulas e
condições, de acordo com a Lei Federal nº. 8666/93, suas alterações posteriores, Lei Federal nº. 10.520/2002, bem
como o Edital de Pregão nº. 26/2019, parte integrante deste contrato, com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste termo, prestação de serviços destinados ao preparo de merenda escolar e limpeza de prédios,
em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de acordo com o Termo de Referência constante nos
Anexos I: Lotes nº 01 do Edital de Pregão Presencial nº. 26/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Fundamenta-se o presente termo nas previsões da Cláusula Nona do temo inicial celebrado entre as partes em
05/04/2019 e no Inciso XII, do Artigo 78, da Lei Federal nº. 8666/93, fica rescindido, em todas as suas cláusulas e
termos, o Contrato nº. 80/2019, integrante da Licitação – Pregão Presencial nº. 26/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo entra em vigor, na data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, que não puderem ser resolvidas por meios
administrativos.
Ipiranga - PR, 30 de abril de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
TESTEMUNHAS
Nome:
RG:
Nome:
RG:
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NOTAS EXPLICATIVAS
Balanços e Demonstrativos - ANO 2019
01: A APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipiranga, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.619.661/0001-39, com
sede a Rua Teixeira Duarte nº 1555, é uma entidade de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, de assistência
educacional e social, atuando em todo território do município de Ipiranga, sem distinção de nacionalidade, credo ou raça, orienta suas
atividades para promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno
exercício da cidadania e se rege pelo seu Estatuto Social e pelas legislações aplicáveis.
02: As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2017 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de
reais e consoantes as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com a lei
11638/2007 e resolução CFC 1151/2009 que aprovou a NBCT 1918.
03: Os custos, as despesas e as receitas da Instituição, foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os
direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles
vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante.
04: Todos os direitos e obrigações da entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de
encerramento das demonstrações contábeis;
05: As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até
a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;
06: O Ativo Não Circulante, está apresentado pelo custo de aquisição, e corrigidos até 31/12/1995 e apresentou variação positiva no
exercício de 2019 , consolidando em 31/12/2019, o saldo de R$ 427.556,87 e assim especificados:
MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL
AQUISIÇÃO
BAIXA
DESCRIÇÃO
SALDO 31/12/2018
SALDO 31/12/2019
(2019)
(ano atual)
TOTAL

R$ 366.695,70

R$ 60.861,17

R$ 0,00

R$ 427.556,87

07: A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na
contabilidade.
08: Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações
Financeiras.
09: O ATIVO NÃO CIRCULANTE e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro
de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos
inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a
correção monetária do Balanço.
10: A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.
11: A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.
12: Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.
13: No exercício de 2019 a entidade obteve o montante de R$ 1.783.584,76 de receitas operacionais e operações descontinuadas,
14: Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R$ 1.521.342,55 proveniente
custos e despesas operacionais.
15: A entidade recebeu a título de Transferências Voluntárias do Poder Público a importância de R$ 1.214.749,06, os quais foram
aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrada pelas despesas e investimentos
patrimoniais;
16: As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Físicas E Jurídicas Outras receitas perfazendo o valor total de R$ 224.569,94;
17: - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu
estatuto social.
18: - A Isenção da cota Patronal INSS + SAT + Terceiros, Cofins/usufruídas outros no ano de 2019, estão registradas na Conta
Isenções Usufruídas em contas de Resultado e é composta do seguintes valores: a) Isenções previdenciárias - R$ 334.120,98, b)
Cofins/CSLL/IRPJ/Outros.
19: - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil observando-se que
todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de
atuação da Instituição.
20: – Os serviços de educação, saúde e atendimento social realizado no ano de 2019 correspondem, a 100% gratuito aos usuários.
21: - A Instituição não possui estoques, portanto não foi utilizado o Método de Controle de Estoque periódico através do critério
PEPS ou UEPS.
22: – De acordo com os registros contábeis, não foram efetuados ajustes de exercícios anteriores relativos a apropriação de despesas
de exercício anterior.
23: – O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende: Patrimônio Social, com superavit de R$ 262.242,21,
não tendo ajustes de despesas de exercícios anteriores, sendo observados os princípio contábeis adotados no Brasil e Norma Brasileira
Contábil-NBCT 10.19.
24: A Demonstração doo Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a resolução CFC1125/08.
Associação de pais e Amigos Excepcionais de Ipiranga
Presidente

Celmira Trindade Ribeiro
Téc Cont.: - CRC- 019039-0/5 - PR

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
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CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 18/2020

RESOLUÇÃO MD Nº 7/2020

SUMULA: EXONERA Servidor a partir de 1º de maio de 2020 e DESIGNA
novo Servidor do quadro de servidores da Câmara Municipal de Ipiranga,
Estado do Paraná, para desempenhar a Função Gratificada – FG-1 – de
CONTROLADOR INTERNO, pelo período compreendido ente 01/05/2020 a
30/04/2022, e dá outras providências.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, submete ao plenário a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Considerando que o exercício da Função de Controlador Interno, pela sua natureza jurídica, reclama
temporariedade e alternância de servidores aptos;

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos
os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico nº. 18/2020, conforme
especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: FFornecimento de poltronas para auditório do Anfiteatro Municipal em atendimento à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e
demais materiais permanentes (mobiliário, equipamentos de processamento de dados e de comunicação, bancos, e materiais e equipamentos,
aparelhos e utensílios, material de coza/cozinha etc), com Recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde -VIGIASUS,
Projeto Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ, Emenda Parlamentar - Proposta nº 09280.787000/1170-16 e
demais recursos, em atendimento a Secretaria de Saúde ao Hospital Municipal.
FORNECEDOR: ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA. LTDA. - CNPJ: 07.320.982/0001-48
Valor Total do Fornecedor: 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Item Descrição
Marca
1

Considerando que a prestação de contas desta Câmara Municipal, exercício de 2018 foi devida e
tempestivamente apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
RESOLVE:
Art. 01º - EXONERAR o servidor ALEXANDRE BATISTA BOLFARINI, matrícula 017 - da Função
Gratificada – FG-1 - de Controlador Interno da Câmara Municipal de Ipiranga-Paraná, nomeado através da Resolução MD Nº
11/2018, a partir do dia 1º de maio do ano de 2020.
Art. 02º - DESIGNAR o Servidor ÉLCIO DALAZOANA, matrícula 011, detentor do Cargo de Provimento
Efetivo de Advogado, para exercer a Função Gratificada – FG-1 - de Controlador Interno desta Câmara Municipal de IpirangaParaná, pelo período compreendido entre 01/05/2020 a 30/04/2022.
Art. 03º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 04º - Fica revogada a Resolução MD nº 11/2018.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2020.

João Mielke
Presidente

Argeu Grisol
Vice-Presidente

Rondinelly dos Santos
2º Secretário
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Julio Cesar Scheifer
1º Secretário

Unid.

Banco com instalação (materiais e mão de obra inclusa), para a frente do Posto de Prestação UN
Saúde da Localidade de Coatis. Medindo 1,80cm de comprimento x 0,74cm de altura de Serviço
estrutura de ferro, sendo o encosto para sentar e para as costas em madeira reforçada
própria para estrutura do banco, com largura de 20 cm cada tabua para o assento com
espaço de 5 cm entre elas e 10 cm para cada tábua para o encosto das costas com
espaço de 5cm entre elas. O banco deverá ser parafusado no local.

Valor Valor
Unit. Total
4 300,00 1.200,00

FORNECEDOR: BRUSTOLIN EMBALAGENS LTDA -ME - CNPJ: 23.338.808/0001-89
Valor Total do Fornecedor: 1.697,00 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais).
LOTE 21 LOTE 21
Valor Total do Lote: 1.178,00 (um mil, cento e setenta e oito reais).
Item Descrição
Marca
1

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Banho Maria ( para alimentos)
MARCHESONI UN
2
R$
R$
Especificação mínima: Possuir 1 bandeja com capacidade mínima de 12 M
589,0000 1.178,0000
12 marmitas, aquecimento elétrico ou a gás. A estrutura em aço
carbono e bandeja em aço inoxidável. Dimensões aproximadas (mm)
530x670x990. Para marmitas padrão de aproximadamente
175x110x70 mm

LOTE 30 LOTE 30
Valor Total do Lote: 470,00 (quatrocentos e setenta reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit.
1 Forno elétrico autolimpante, grill, 44 L, temperatura max FISCHER GOURMET UN
1
R$
320° , 110V
GRILL
470,0000
LOTE 31 LOTE 31
Valor Total do Lote: 49,00 (quarenta e nove reais).
Item Descrição
Marca
1 Picador, Cortador de Legumes Pequeno em alumínio, com alavanca e COLOMBO
tripé.
PQ

Valor Total
R$
470,0000

Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
UN
1
R$
R$
49,0000 49,0000

FORNECEDOR: FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME - CNPJ: 23.964.820/0001-07
Valor Total do Fornecedor: 9.890,48 (nove mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).
LOTE 5 LOTE 5
Valor Total do Lote: 182,40 (cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor
Unit.
1 Aparelho telefônico. Características gerais; tecnologia dect 6.0 (1,910 –1,920 Intelbras UN
2
R$
ghz); identificação de chamadas dtmf e fsk; display alfanumérico, não luminoso; TS 2510
91,2000
capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); agenda para 70 ID
nomes/números - discagem rápida para 10 números (teclas 0 - 9); bloqueio de
teclado; som de teclado (on/off); bloqueio de discagem com uso de senha; data
e hora e despertador; pre dialing; cadeado; atendimento programável (ao retirar
o fone da base ou tecla liga); 4 opções de volume de toque + silencioso; 7 tipos
de toque; 3 opções de volume de recepção de áudio; menu trilíngue em
português, espanhol e inglês; indicador de carga de bateria (ícone no display);

Valor
Total
R$
182,4000

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
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temporização de chamadas; duração da chamada (cronômetro); código de
área; flash programável; tom/pulso; tecla intercom (intercomunicação entre
ramais); comunicação interna, transferência e conferência entre ramais
(somente entre fones da família ts 40 e ts 60); gap com família ts 60 intelbras;
teclas liga e desliga; led no fone; led na base (carregando e em uso); page
(localizador) na base; fonte de alimentação: 7,5 v/300 ma; dimensões base:
7,5x9,8x11,6cm (axlxp) Nº de ligações registradas 15 chamadas atendidas, 20
chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se
cadastrado na agenda); Viva-voz Não; Secretária eletrônica Não; Acompanha
ramal Não; Expansível até 6 ramais; Conferência de chamadas Sim; Envia
mensagem de texto Não; Discagem rápida Sim; Agenda telefônica Sim;
Teclado luminoso Não; Ajuste no volume da campainha Sim; Fixável na parede
Não; Funções Mute; Flash Redial; Localizador de fone (paging).Especificações
técnicas: Frequência 1,9 ghz;
Duração da bateria em uso 9hs em uso; Duração da bateria em espera; 96hs
em modo repouso (4 dias);
Cor Preto; Tensão/voltagem Bivolt; Garantia 12 meses contra defeitos de
fabricação. Conteúdo da embalagem: 1 fone; 1 base; 1 bateria recarregável; 1
cabo de linha telefônica; 1 adaptador de tensão
LOTE 14 LOTE 14
Valor Total do Lote: 268,20 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).
Item Descrição
1

Epson; Guia de instalação rápida. Dimensões e Peso 54,2 x 38,6 x 19,6 cm
LOTE 28 LOTE 28
Valor Total do Lote: 1.879,96 (um mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
1 No-Break ( para computador) - Especificação mínima: Especificação mínima: TS
UN
4
R$
R$
que esteja em linha de produção pelo fabricante, no – break com potencia SHARA
469,9900 1.879,9600
nominal de 1,2 KVA, potencia real mínima de 600 W , tensão entrada 4429
115/127/220 volts ( m corrente alternada) com comutação automática, tensão
de saída 110/115 ou 220 volts ( a ser definida pelo solicitante), alarmes
audiovisual , bateria interna selada, autonomia a plena carga mínimo 15
minutos considerando consumo de 240 watts, possuir no mínimo 06 tomadas
de saída padrão brasileiro, o produto devera ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento, garantia de 12 meses.
FORNECEDOR: GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME - CNPJ: 07.481.107/0001-48
Valor Total do Fornecedor: 76.745,00 (setenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais).

Marca

Bateria para nobreak. Informações do produto: Produto possui mesmas ELGIN
características técnica do modelo 12v-7ah, dimensões idênticas, terminais e cor; VRLA
12v-7ah;
82293
Dados Técnicos: Tensão Nominal 12V; Capacidade Nominal 7,0Ah; Terminal
Tipo Faston F187; Posição dos terminais D; Dimensões (CxAxL): 15,1 x 6,5 x
10 cm; Capacidade 25 °C: 20 horas - 0,30 A - 10,8 V -6.0 Ah; 10 horas - 0,56 A
- 10,8 V - 5.6 Ah; 5 horas - 1,02 A - 10,5 V -5.1 Ah; 3 hora - 1,69 A - 9,6 V -5.07
Ah; Resistência Interna: Plena Carga a 25 °C :20 mÙ; Capacidade em função
da temperatura: 40 °C 102 %; 25 °C 100 %; 0 °C 85 %; - 15 °C 65 %; Autodescarga 25 °C: Capacidade residual após 03 Meses:91% ,06 Meses 82% ,12
Meses 64%; Carga Tensão Constante 25 °C: Corrente Inicial: 1,75 A; Cíclico:
Tensão 14,1 a 14,4V; Flutuação: Tensão 13,5 a 13,8V; Corrente de Curto
Circuito: 130.0 A; Corrente Máxima de Descarga (A/5s): 65.0 A; Mais
informações: Peso(Kg): 1.9500; Part Number: 06D017; Múltiplo: 1; Largura: 15
Cm; Altura: 9,5 Cm; Profundidade: 7 Cm

Unidade Quant. Valor
Unit.
UN
4
R$
67,0500

Valor
Total
R$
268,2000

LOTE 19 LOTE 19
Valor Total do Lote: 7.559,92 (sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Impressora multifuncional impressão colorida. Especificações: Impressão EPSON UN
4
R$
R$
Tecnologia de impressão: Tecnologia jato de tinta MicroPiezo de 6 cores L805
1.889,9800 7.559,9200
(CcMmYK) otimizada para imprimir fotografias; Tamanho mínimo de
gotícula de tinta: 1,5 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760
x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; Área máxima
de impressão: 21,6 x 111 cm (8,5" x 44"); Velocidade de impressão: Em
preto 37 ppm/cpm e Em cores 38 ppm/cpm2; Velocidade de impressão ISO:
Em preto 5,0 ISO ppm e em cores 4,8 ISO ppm; Velocidade de impressão
de foto: 10 x 15 cm: 11 segundos. Scanner Tipo de scanner: Base plana
com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1200 dpi; Resolução
de hardware: 1200 x 2400 dpi; Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi;
Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits; Área máxima de digitalização:
Máxima: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7").Cópia; Tamanho máximo da cópia: 10
x 15 cm (4" x 6"), carta, A4. Manuseio do Papel; Tamanhos de papel:
10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, carta, ofício, A4, A5, A6, B5; Tipos de papel:
Suporta diferentes papéis Epson papel normal, sulte e fotográco; Tipos de
envelope: N.º 10, DL, C6, C4; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas /
10 envelopes; Capacidade de bandeja de saída: 50 folhas. Sistemas
Operacionais Compatíveis Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7/
Windows® 8/8.1/ Windows® 10 (32bit/ 64bit), Windows Server® 2003 SP2
? Windows Server® 2016, Mac OS X 10.6.8 ? Mac OS 10.13.x. Itens
Inclusos Multifuncional Epson EcoTank L850; 1 kit de garrafas originais
Epson T674 (Preto, Ciano, Ciano Claro, Magenta, Magenta Claro e
Amarelo); Cabo de alimentação; Cabo USB; CD de instalação e Softwares
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LOTE 2 LOTE 2
Valor Total do Lote: 68.090,00 (sessenta e oito mil e noventa reais).
Item Descrição
1

Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Poltrona para auditório de tecido certificado com fio 100% acrílico na PERFLEX UN
110 R$
R$
tonalidade Verde Musgo; Detalhes em Madeira maciça em seu tom natural.
619,0000 68.090,0000
Sem prancheta; Contracapas de Polipropileno, espessura de 5 mm; Pés
de aço para fixar no chão, espessura do aço de 2.2mm, pintura
eletrostática; Braços em madeira, espessura 3 cm; Espuma de alta
densidade moldada a frio; Rebatimento do assento por mola; Espuma do
encosto: espessura de 8 cm, densidade de 45 kgs/m³. Espuma do assento:
espessura de 8 cm, densidade de 50 kgs/m³. Fileiras de 5 assentos ou
mais. Dimensões:- Centro -a-centro dos braços: 560mm; Altura total da
poltrona: 980mm; Altura do assento: 450mm; Comprimento com o
assento aberto: 700 mm; Largura do braço: 55 mm; Comprimento do
braço: 380mm; Espessura do braço: 32 mm.

LOTE 3 LOTE 3
Valor Total do Lote: 1.315,00 (um mil, trezentos e quinze reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Poltrona para auditório ABNT NBR 9050/2015, de tecido certificado com PERFLEX UN
1
R$
R$
fio 100% acrílico na tonalidade Verde Musgo; Detalhes em Madeira
1.315,0000 1.315,0000
maciça em seu tom natural. Sem prancheta; Contracapas de
Polipropileno, espessura de 5 mm; Pés de aço para fixar no chão,
espessura do aço de 2.2mm, pintura eletrostática; Braços em madeira,
espessura 3 cm; Espuma de alta densidade moldada a frio; Rebatimento
do assento por mola; Espuma do encosto: espessura de 8 cm, densidade
de 45 kgs/m³. Espuma do assento: espessura de 8 cm, densidade de 50
kgs/m³. Dimensões: Centro-a-centro dos braços: 850mm; Altura total da
poltrona: 980mm; Altura do assento: 450mm;
Comprimento com o assento aberto: 700 mm; Largura do braço: 55 mm;
Comprimento do braço: 380mm; Espessura do braço: 32 mm.
LOTE 6 LOTE 6
Valor Total do Lote: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Item Descrição
1

Marca Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Quadro Magnético 200x120Cm Liso Moldura Alumínio Branco. Material da STALO UN
4
R$
R$
moldura Alumínio; Material das cantoneiras Plástico; Formato das cantoneiras
375,0000 1.500,0000
Arredondadas; Acabamento do tampo Liso; Linha A; Referência 8047; Modelo
Magnético; Cor do tampo Branco; Escala de brilho Brilhante; Espessura da
chapa de madeira 6mm; Espessura total do tampo 12mm; Para uso Marcador
de quadro branco
Marca Stalo; Conteúdo da embalagem 01 Quadro escolar; Dimensões
aproximadas do produto 120 x 200 x 200 Cm (A x L x P); Dimensões

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
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aproximadas da embalagem 5 x 201 x 121 Cm (A x L x P); Peso aproximado
do produto 16,2 Kg; Peso aproximado da embalagem 16,4 Kg; Garantia do
fornecedor 03 Meses; Informações Adicionais Maior visibilidade
LOTE 12 LOTE 12
Valor Total do Lote: 2.583,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais).
Item Descrição
1

1

Item Descrição
1

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Cadeira Diretor Giratória Cor Preto A Gás; Com Braço e Relax Mobilux; PERFLEX UN
7
R$
R$
Com visual moderno e arrojado a Cadeira Diretor Giratória a Gás Com
369,0000 2.583,0000
Braço Mobilux é a escolha mais adequada para quem busca qualidade e
conforto. O relax oferece conforto com seu balanço e sua trava que regula a
intensidade
A cadeira possui encosto e assento com madeira anatômica e espuma
injetada, proporcionando boa postura e comodidade no dia a dia. Uma
Cadeira Diretor de alto padrão, ideal para quem busca conforto e
comodidade para uso em escritórios ou para computador. Características:
Relax. Regulagem de altura com pistão à gás; Braço de apoio modelo
corsa;
Revestimento em tecido J Serrano Preto; Base toda em aço; Suporte do
encosto em lâmina de aço;
Modelo diretor; Assento e Encosto em madeira anatômica e espuma
injetada; Suporta até 130kg.
Dados técnicos: Peso: 15 kg; Cor: Ferragem preta. Pintura Eletrostática.
Espuma Injetada de 50mm
Madeira anatômica. Medidas: Assento: 48cm de largura x 46cm
profundidade. Encosto: 46cm de largura x 48cm de altura. Encosto +
lâmina: 59cm de altura. Altura do assento: 43cm a 53cm

LOTE 13 LOTE 13
Valor Total do Lote: 608,00 (seiscentos e oito reais).
Item Descrição

Marca

Unidade Quant. Valor
Unit.
Cadeira caixa alta portaria recepção. Classificação: Cadeira Executiva; Peso PERFLEX UN
2
R$
Real Suportado (kg): 110 kg; Revestimento: Tecido; Assento: Espuma
304,0000
Injetada Redonda; Encosto: Espuma Injetada Anatômica; Base Giratória: Sim;
Estrutura: Aço com Capa; Rodízios: Sim; Braços Reguláveis: Sim; Aro para
apoio dos pés: Sim; Regulagem de Altura: Sim; Regulagem de Inclinação do
Encosto: Sim; Regulagem de Altura somente do encosto: Sim; Modelo/Tipo:
Back System II Ergonômico; Coluna/Pistão: Sim, a gás; Peso Aproximado
sem embalagem: 15 kg; Peso com embalagem: 16 kg; Dimensões do Produto
Montado: Largura x Profundidade – 62 cm x 64 cm; Altura Máxima do Assento
ao piso: 61 cm Altura Mínima do Assento ao piso: 74 cm Altura Encosto (cm):
36 cm Largura Encosto (cm): 40 cm Espessura Encosto (cm): 4,2 cm Largura
Assento (cm): 46 cm Profundidade Assento (cm): 42 cm Espessura Assento
(cm): 4,2 cm.

Marca

LOTE 22 LOTE 22
Valor Total do Lote: 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit.
1 Balde e pedal/lixeira – Material de confecção: aço inoxidável – capacidade de MOR UN
6
R$
no mínimo 15 litros
129,0000

Valor
Total
R$
608,0000

Valor Total
R$
774,0000

LOTE 26 LOTE 26
Valor Total do Lote: 1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Armário-Especificação mínima: Dimensões de altura de 180 a 210 cm x MOVAG UN
5
R$
R$
largura de 70 a 110 cm com 4 prateleiras , em aço, capacidade por
375,0000 1.875,0000
prateleira e 50 kg.
FORNECEDOR: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 - CNPJ: 33.932.632/0001-42
Valor Total do Fornecedor: 15.335,91 (quinze mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos).
LOTE 9 LOTE 9
Valor Total do Lote: 539,97 (quinhentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos).
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Marca Unidade Quant. Valor
Unit.
Roteador wireless. Roteador Wireless Dual Band AC1200 Archer C50; TP- UN
3
R$
Compatível com o padrão 802.11ac - a nova geração do Wi-Fi; Conexões LINK
179,9900
simultâneas de 2.4GHz 300Mbps e 5GHz 867Mbps para um total de 1.2Gbps de
largura de banda disponível 4 antenas externas oferecem conexões wireless
estáveis e ótima cobertura. Fácil gerenciamento de rede na palma da mão com o
Tether da TP-Link. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE
Interface 4 Portas LAN10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps; Botões Botão
WPS/Reset; Botão Wireless On/Off; Botão Power On/Off; Fonte de Alimentação
Externa 9VDC / 0.85ª; Dimensões (L X C X A) 9.1 x 5.7 x 1.5 pol. (229.87 x
144.19 x 36.85 mm)
Tipo de Antena 4 Antenas Externas. CARACTERÍSTICAS WIRELESS: Padrões
Wireless IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz; IEEE 802.11ac/n/a 5GHz
Frequência 2.4GHz e 5GHz; Taxa de Sinal 2.4GHz: Até 300Mbps; 5GHz: Até
867Mbps; Sensibilidade de Recepção 5GHz: 11a 54M: -73dBm; 11ac VHT20
MCS8: -68dBm; 11ac VHT40 MCS9: -64dBm; 11ac VHT80 MCS9: -60dBm;
2.4GHz: 11g 54M: -76dBm
11n HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71d. Potência de Transmissão CE:
<20dBm(2.4GHz)
<23dBm(5GHz); FCC:<23dBm(5GHz); FCC:
<30dBm. Funções Wireless Ligue/Desligue o Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM,
estatísticas wireless
Segurança Wireless Criptografias 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE
QoS WMM, Controle de Largura de Banda
Tipo de WAN IP dinâmico/estático IP/PPPoE/
BigPond//L2TP (acesso duplo) /PPTP (acesso duplo). Gerenciamento Controle de
Acesso; Gerenciamento Local; Gerenciamento Remoto; DHCP Servidor, Cliente,
Lista de Clientes DHCP; Reserva de Endereço
Redirecionamento de Portas Servidor Virtual, Porta de Dsiparo, UPnP, DMZ; DNS
Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP; VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec;
Controle de Acesso Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de
Host, Acesso, Agendamento, Regras de Gerenciamento; Firewall DoS, SPI
Firewall; Filtragem de endereço IP/endereço MAC/Filtro de Domínio; Vínculo de
endereço IP/MAC
Protocolos Compatível com IPv4 e IPv6; Rede de Visitantes 1 Rede para
Convidados 2.4GHz; 1 Rede para Convidados 5GHz. OUTROS: Certificação CE,
FCC, RoHS; Conteúdo do Pacote Roteador Wireless Dual Band AC1200 Archer
C50. Fonte de Energia
Cabo Ethernet; Guia de Instalação Rápida; Requerimentos do Sistema Microsoft
Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows /8.1/10
MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Ambiente; Temperatura Operacional: 0?~40?
(32?~104?);
Temperatura de Armazenamento: -40?~70? (-40?~158?). Umidade Operacional:
10%~90% não condensante. Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90%RH não
condensante

Valor
Total
R$
539,9700

LOTE 15 LOTE 15
Valor Total do Lote: 10.999,96 (dez mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Notebook. MODELO: i15-3567-M40C 7ª Geração Intel Core i5 8GB 1TB LENOVO UN
4
R$
R$
15.6" Windows 10.Placa de SomÁudio: Waves MaxxAudio Pro | 2 alto
2.749,9900 10.999,9600
falantes integrados | Microfone: IntegradoConexões1 porta HDMI 1.4a, 2
portas USB 3.1 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0, 1 slot de segurança
Kensington, 1 Leitor de Cartão de Mídia SDDimensões do produto - cm
(AxLxP)Altura: 2,4 cm, Largura: 38 cm, Profundidade: 26 cmPlaca de
Vídeointegrada Intel® HD Graphics 620Peso liq. aproximado do produto
(Kg)2,15 kgSAC0800 970 3355 (Exclusivo para ativação de
garantia)Sistema OperacionalWindows 10Leitor de CartãoLeitor de Cartão
de Mídia SD (SD, SDHC, SDXC)Teclado alfa-numérico de tamanho
normal, em Português (Brasil) ABNT2, resistente a derramamento de
líquidos | Touchpad preciso multitoque ativado por gestos com rolagem
integradaProcessadorIntel
Core
i5Polegadas
da
Tela15.6"DiferenciaisWebcam integrada: Widescreen de alta definição
(720p)Memória Ram8GBPlaca de RedeConectividade: Dell Wireless™
802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1) + Placa de rede: Ethernet
A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
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(10/100 - RJ45)Conteúdo da EmbalagemNotebook, cabo de força,
adaptador AC e manuais.Chipsetintegrado no processador COM
TECLADO NUMÉRICO.BIVOLT.
LOTE 18 LOTE 18
Valor Total do Lote: 230,99 (duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Repelente eletrônico de pombos; Kit completo para instalação. Voltagem: WBK UN
1
R$
R$
bivolt; Alcance/área cobertura: 1000 metros
230,9900 230,9900
LOTE 23 LOTE 23
Valor Total do Lote: 180,00 (cento e oitenta reais).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Balde a pedal. Especificação mínima: material de polipropileno, com TRITEC UN
3
R$
R$
capacidade de 50 L
60,0000 180,0000
LOTE 27 LOTE 27
Valor Total do Lote: 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit.
1 Ar condicionado - Especificação mínima: Capacidade e 9.000 a 12.000 PHILCO UN
2
R$
BTUs, Tipo Split Função quente e frio
1.320,0000

Valor Total
R$
2.640,0000

LOTE 29 LOTE 29
Valor Total do Lote: 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Espremedor industrial de suco, inox 500w, 110V EVANDRO UN
1
R$ 149,9900 R$ 149,9900
LOTE 33 LOTE 33
Valor Total do Lote: 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit.
1 Lavadora de pressão 1800 libras:
ELECTROLUX UN
1
R$
- Para limpeza de vidros, muros, pisos, etc.
595,0000
- Com pressão máxima de 2000 PSI.
- Possui alça e rodas para transporte, além dos principais acessórios
necessários.
- Garantia: 1 ano.
FORNECEDOR: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.010.869/0001-36
Valor Total do Fornecedor: 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
LOTE 20 LOTE 20
Valor Total do Lote: 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Item Descrição
Marca
1

Unid. QTDE Valor
Unit.
Projetor portátil: Especificações
multilaser UN 1
R$
Sistema de Projeção; Tipo de exibição: DLP; Tamanho da tela: 25 ~ 100 pol. PT001
1.400,00
Proporção da tela: 16: 9 / Apenas Digitalizar / Definir por Pro / 4: 3 / Zoom /
Cinema Zoom / Completo; Taxa de contraste: 100.000: 1; Vida da lâmpada: Até
30.000 horas; Tipo 3D: Otimizador 3D (óculos 3D DLP 3D requeridos); Resolução
nativa: HD (1280 x 720); Imagem de projeção: 40 pol @ 4,07ft; Brilho: Até 550
lumen; Tipo de lâmpada: LED RGB; Correção de Keystone Digital: Auto Keystone
(vertical); Sem fio; Compartilhamento de tela (com Android O / S, dispositivo de
suporte WiDi); Bluetooth (com alto-falante); Áudio; Saída de som Bluetooth; Altofalantes embutidos: Estéreo 1W + 1W; Entradas/Saídas; Sintonizador de tv digital;
Saída de áudio: 1 (3,5 mm); HDMI®: 1 (MHL); USB (DivX®, MP3, Foto): 1 (tipo
A); Power; Bateria Embutida: Sim (até 2,5 horas); Consumo de energia: 60W
(máx.); Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz): Adaptador (100V ~ 240V @ 50 ~
60 Hz); Modo de espera: Menos do que 0.5 W

Valor Total
R$
595,0000

Valor
Total
R$
1.400,00

Ipiranga/PR, 30 de abril de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
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